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http://efarturtaira.com 

 

http://twitter.com/arturtaira 

 

 

http://www.facebook.com/EscolaFutebolArturTaira 

  

http://www.facebook.com/ACPSOFICIAL 

 
 

 - 92 604 94 25 – Artur Taira 

 

 - escfutarturtaira@gmail.com 

 - acportosalvo@hotmail.com 

http://twitter.com/arturtaira
mailto:escfutarturtaira@gmail.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Toshiba/Application%20Data/Microsoft/Word/acportosalvo@hotmail.com
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1. Objetivos 
 
Destinado a todos os jovens de ambos os sexos entre os 4 e os 14 anos (Airfut Fut Figo Maduro) e 5 e os 12 anos 

(Porto Salvo), o objetivo desta escola é criar nos atletas, através do seu desenvolvimento psicomotor, hábitos 

desportivos sociais e humanos que lhes proporcionem uma melhor formação e um preenchimento saudável dos seus 

tempos livres.  
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2. Localização 
 
Complexo Desportivo Porto Salvo / Campo Adriano Canas 

Rua Casal do Deserto 59A 2740-031 Porto Salvo 

GPS: 38.717089,-9.306198 

 

AIR FUT Figo Maduro (INDOOR) 

Rua 25 de Abril, nº10/10A 2685-368 Prior Velho 

GPS: 38.778966,-9.102585 

 

3. Horários 
 

Complexo Desportivo Porto Salvo / Campo Adriano Canas  

Petizes (nascidos em 2012/13) - 3as feiras 18h/19h / 6as feiras 18h/19h 

Traquinas (nascidos em 2010/11) 3as feiras 18h/19h / 6as feiras 18h/19h 

Benjamins (nascidos em 2008/09) 2as feiras 18h/19h30 / 4as feiras 18h/19h/30 / 5as feiras 18h/19h 

Infantis (nascidos em 2006/07) 2as feiras 18h/19h30 / 4as feiras 18h/19h30 / 5as feiras 18h/19h30  

 

AIR FUT Figo Maduro (INDOOR) 

3as Feiras 18h – 19h * turma com um mínimo de 10 atletas 

Sábados 10h às 11h 
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4. Preços 
 
Complexo Desportivo Porto Salvo / Campo Adriano Canas  

Mensalidade Não Sócio- 35€ / 30€ (2º irmão) / 25€ (3º irmão) 

Mensalidade Sócio (Sócio AC Porto Salvo) - 30€ / 25€ (2º irmão) / 20€ (3º irmão) 

Jóia (Inclui Inscrição, Seguro e Inspeção Médica) - 35€  

Equipamento Treino (2 camisolas, 2 calções, 2 pares de meias) – 30€ 

Equipamento Jogo, somente para atletas dos escalões Benjamins e Infantis, caso o AC Porto Salvo entre nas 

provas organizadas pela AFL (2 camisolas, 2 calções, 2 pares de meias) – 30€ 

 

AIR FUT Figo Maduro (INDOOR) 

Mensalidades:  

1x semana 25€ 

2x semana 40€ / 70€ (2º irmão) 

Inscrição - 25€*  

Renovação Inscrição (no início de cada ano) - 15€. 

* Frequência obrigatória de 10 meses ou a partir do ato 

de inscrição (até ao final da época desportiva em curso 

Setembro a Junho), caso se ausente por um mês terá 

de fazer novo pagamento de inscrição. 

 

Kit/Equipamento (Atletas Airfut Figo Maduro) 

Tamanho criança (116, 128, 140, 152, 164) 55€ 

(constituído por 2 camisolas, 1 calção, 1 par de meias e 

sweat), opção + cachecol personalizado da escola: 60€. 

Tamanho adulto (S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL) 60€ 

(constituído por 2 camisolas, 1 calção, 1 par de meias e 

sweat), opção + cachecol personalizado da escola: 65€. 

 

Todos os atletas (Airfut Figo Maduro) têm o seguro 

incluído na inscrição, companhia de Seguros Victoria, nº apólice 10442831. Atletas do Atlético Porto Salvo são 

abrangidos pelo seguro desportivo da Associação de Futebol de Lisboa. 

 

5. IBAN para transferência bancária  
 

PT50 0023 0000 45450327761 94 (Activobank) 
MENSALIDADES PAGAS ATÉ AO DIA 8 DE CADA MÊS 
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6. Equipamento (Atletas Airfut Figo Maduro) 
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7. Equipamento Treino (Atletas Atlético Clube Porto Salvo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Cachecol Oficial da Escola 
 
Preço unitário: 5€ 
 

 
 
 
9. Equipa Técnica 
 

Ligado ao Futebol Jovem desde 1990, treinador de futebol, tendo um currículo 

desportivo com prática da modalidade em diversos clubes (Oeiras, Trajouce, 

Agualva, Leões de Porto Salvo), forte aposta na formação com Curso de 

Treinadores de Futebol UEFA BASIC – 2º nível.  

 

Desempenho de funções coordenativas no Sapo Desporto/Grupo Sportinveste 

Multimédia (de 1993 a 2012), monitor na Escola Rui Águas de 2004/05 a 

2007/08, tendo treinado também clubes como o Oeiras (1990 - Juniores), 

Carcavelos (1995 – Juvenis), Leões de Porto Salvo (1996 – Seniores) e Estoril 

Praia (1998 – Iniciados). 
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Na sequência do Decreto-Lei Nº 248-A/2008, de 30 de Dezembro, 

o Instituto do Desporto de Portugal, atribuiu ao responsável da 

Escola, Artur Manuel Taira da Costa Pereira, a qualificação de 

Treinador de Desporto de Futebol - Grau II. Na sequência no 

cumprimento do disposto na Lei Nº 40/2012, de 28 de agosto, o 

Instituto Português do Desporto e Juventude, atribuiu ao 

responsável da Escola, Artur Manuel Taira da Costa Pereira, a 

qualificação de Treinador de Desporto de Futebol - Grau II.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Coordenador 
ESCOLAS DE FORMAÇÃO ATLÉTICO CLUBE PORTO SALVO 
2017/18 e 2018/19: Sub-7 / Sub- 8 / Sub-9 / Sub-10 / Sub-11 / Sub-12 / Sub-13 / 
Sub-14 

 
ESCOLAS DE FORMAÇÃO DE FUTEBOL M.T.B.A. 

2014/15 a 2015/16: Sub-9 / Sub-10 / Sub-11 / Sub-12 / Sub-13 / Sub-14 / Sub-15 / Sub-16 / Sub-17 / 

Sub-18 

 

ACADEMIA SU SINTRENSE 

2013/14: Sub-5 / Sub-6 / Sub-7 / Sub-8 / Sub-9 / Sub-10 / Sub-11 / Sub-12 

 

  

ESCOLA DE FUTEBOL ARTUR TAIRA 

 2007/08 a 2018/19: Diversos Escalões (4-14 anos) 
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11. Percurso como Treinador 

ESCOLA DE FUTEBOL ARTUR TAIRA 

2007/08 a 2015/16 Treinador de Futebol – Diversos Escalões (4-14 anos) 

 

 

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 

2007/08 Estágio de acompanhamento da equipa de Juniores Masculinos em Outubro 

 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE OEIRAS 

2006/07 Estágio de acompanhamento da equipa de Seniores Masculinos em Outubro/Novembro para 

elaboração de relatório para o Curso de Treinadores de Futebol – UEFA BASIC – 2º nível 

1990/91 Treinador-Adjunto de Futebol 11 no escalão de Juniores 

 

GRUPO SPORTIVO DE CARCAVELOS 

1995/96 Treinador-Adjunto de Futebol 11 no escalão de Juvenis 

 

CLUBE RECREATIVO LEÕES DE PORTO SALVO 

1996/97 Preparador Físico da equipa de Seniores Futebol 5 

 

GRUPO DESPORTIVO ESTORIL PRAIA 

1998/99 Treinador-Adjunto de Futebol 11 no escalão de Iniciados (equipa B) 

 

ESCOLA RUI ÁGUAS 

2007/08 Treinador de Futebol escalão Escolas (9-10 anos) 

2006/07 Treinador de Futebol escalão Escolas (9-10 anos) 

2005/06 Treinador de Futebol escalão Escolas (9-10 anos) 

  Treinador de Futebol escalão Pré-Escolas (7-8 anos) 

2004/05 Treinador de Futebol escalão Escolas (9-10 anos) 

12. Percurso como Atleta 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE OEIRAS 

1987/88 (Juvenil) - Futebol 11 

1988/89 e 1989/90 (Júnior) - Futebol 11 

1990/91 (Sénior) - Futebol 11 
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GRUPO DESPORTIVO E MUSICAL 9 DE ABRIL TRAJOUCE 

1991/92 e 1992/93 (Sénior) - Futebol 11 

 

GINÁSIO CLUBE 1º DE MAIO AGUALVA 

1993/94 (Sénior) - Futebol 11 

 

CLUBE RECREATIVO LEÕES DE PORTO SALVO 

1996/97 (Sénior) - Futebol 5 

 

GRUPO DESPORTIVO DA INFORDESPORTO 

1997/98 - Basket e Futebol 5 (INATEL) 

1998/99 Basket, Vólei e Futebol 5 (INATEL) 

1999/2000 Futebol 5 (INATEL) 

 

13. Padrinho da Escola 

Leonel Pontes de Encarnação, nascido a 9 de Julho de 

1972, licenciado em Educação Física pela Faculdade 

Motricidade Humana (1996), com o Curso de Treinadores 

de Futebol de 4º Nível (UEFA Pro Nível IV) - grau máximo 

em Portugal - foi treinador-adjunto de Paulo Bento no 

Sporting Clube de Portugal nas épocas 2005/06 a 2009/10 

e treinador-adjunto também de Paulo Bento na Seleção 

Nacional ‘AA, entre 2010/2014. 

Já como treinador principal, esteve ao serviço do Club Sport 

Marítimo na época 2014/15, 2015/16, no Panetolikos F.C. 

(Grécia) e 206/17, no Debrecen DVSC (Hungria). 

Apadrinhou a criação desta escola de formação e por isso dar todo o apoio para que este projeto de formação tenha 

sucesso. 

 

Percurso como treinador: 

 

 

 

 

2018/19 – Treinador do Fútbol Club Jumilla (Espanha) 
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 2016/17 – Treinador do Debrecen DVSC (Hungria) 

 2015/16 – Treinador do Allitthiad Alexandria Club (Egipto) 

 2015/16 – Treinador do Panetolikos F.C. (Grécia) 

 2014/15 – Treinador do Clube Sport Marítimo (Julho 2014 a Fevereiro 2015) 

 2013/14 - Treinador-Adjunto Seleção Nacional de Portugal 

2012/13 - Treinador-Adjunto Seleção Nacional de Portugal 

2011/12 - Treinador-Adjunto Seleção Nacional de Portugal 

2010/11 - Treinador-Adjunto Seleção Nacional de Portugal 

 2009/10 - Treinador-Adjunto Sporting Clube de Portugal Seniores (até à 9ª Jornada, 

1/11/2009) 

Treinador Interino Sporting Clube de Portugal Seniores (10ªJornada, 8/11/2009) 

2008/09 - Treinador-Adjunto Sporting Clube de Portugal Seniores 

2007/08 - Treinador-Adjunto Sporting Clube de Portugal Seniores 

2006/07 - Treinador-Adjunto Sporting Clube de Portugal Seniores 

2005/06 - Treinador-Adjunto dos Sub-19 (juniores) Sporting Clube de Portugal 

Treinador-Adjunto Sporting Clube de Portugal Seniores (a partir da 8ª Jornada, 

23/10/2005) 

2004/05 - Sporting Clube de Portugal - Treinador Adjunto dos Sub-19 (juniores) 

2003/04 - Sporting Clube de Portugal - Treinador Adjunto da "Equipa B" 

2002/03 - Sporting Clube de Portugal - Treinador Adjunto da "Equipa B" 

2001/02 - Sporting Clube de Portugal - Treinador principal dos Sub-16 e Adjunto dos 

Sub-17 (Escalão de Juvenis) 

2000/01 - Sporting Clube de Portugal - Treinador principal dos Sub-16 e Adjunto dos 

Sub-17 (Escalão de Juvenis) 

1999/00 - Sporting Clube de Portugal - Treinador adjunto dos Sub-15 

1998/99 - Sporting Clube de Portugal - Treinador principal dos Sub-13 (infantis) 

1997/98 - Sporting Clube de Portugal - Treinador principal dos sub-15 (Iniciados) 

1996/97 - Sporting Clube de Portugal - Treinador adjunto dos Sub-15 (Iniciados) 

1995/96 - Sporting Clube de Portugal - Treinador adjunto dos Sub-13 (infantis) 

 

 

1992/93 e 1994/95 - Treinador da seleção Universitária da Faculdade de Motricidade 

Humana 
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Títulos/Palmarés: 

2010/12 – Fase Final do Europeu de Seleções Portugal/Ucrânia, semifinalista 

2007/08 - Supertaça Cândido de Oliveira (Sporting) 

Taça de Portugal (Sporting) 

2006/07 - Supertaça Cândido de Oliveira (Sporting) 

Taça de Portugal (Sporting) 

2004/05 - Campeonato Nacional de Juniores (Sporting) 

2002/03 e 2003/04 - Treinador da seleção Universitária da Faculdade de Motricidade Humana 

1994/1995 - Campeão Europeu Universitário em Eindhoven 

 

Percurso como atleta: 

 Escolas e Infantis - AD Porto da Cruz (Madeira) 

Juvenis - AD Porto da Cruz (Madeira) 

 Iniciados - AD Machico (Madeira) 

 Juvenis - CF. União da Madeira 

Juniores - CF União da Madeira (1987 a 1990) 

 Seniores 1º ano - Emprestado do CF União ao FC Choupana (1ª distrital 

Madeira) (uma época-1990/1991) 

 

2 Anos de praticante de futebol universitário da Universidade faculdade 

de Motricidade Humana (1991 a 1993) 

 1 Época na AD Oeiras (1ª distrital) (1991/1992) 

 1/2 Época no Atlético da Tapadinha (2ª nacional) (1992/93) 

 1 Época no Carcavelos (1998/99) 
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14. Patrocinadores 
 

 

NUCASE 
 http://www.facebook.com/pages/NUCASE-

Contabilidade-e-Assist%C3%AAncia-

Fiscal/124300610966803 

 

http://www.nucase.pt 

 

marketing@nucase.pt 

Telefone: 214585700 

Fax: 214585799 

 

EXCEL SPORTS & FISIO CARE 
 http://excelfisiocare.com/ 
Associação Desportiva de Oeiras 
Estádio Municipal de Oeiras 
Alameda Bonifácio Lázaro Lozano 
2780-125 Oeiras 

 + 351 967619217 
 info@excelsportsnfisio.com 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

15. Parceiros 
 

AC PORTO SALVO 

Parceria válida para as épocas 2017/18 e 2018/19  
 

SEDE: Rua Conde de Rio Maior, 7, 7 A – 2780-911 PORTO 
SALVO Tel. 214218152 Contribuinte Nº 501278524 
Utilidade Pública Dec. Lei 460/77 D.R. 2º Série Nº 299-30/11/89 
 
A Escola Artur Taira associou-se ao Atlético Clube de Porto Salvo, 
clube histórico com 69 anos de existência e com localização no 
Concelho de Oeiras, Complexo Desportivo de Porto Salvo, Junto 
ao Lagoas Park. 
 
Acordo válido para as duas próximas épocas desportivas 2017/18 
e 2018/19, com possibilidade de extensão do projeto por mais 
anos. Este acordo vai ser em forma de parceria, juntamente com 
a Excel Sports & Fisio Care e Atlético Clube de Porto Salvo. 
 

A Escola Artur Taira terá a coordenação Técnica das Escolas de Futebol de 7 (5 aos 12 anos). 
 

Lista de Parceiros Desconto (Somente para atletas do AIRFUT) 

 
  

Benefícios para os funcionários do ACP: 

Os funcionários do ACP que estejam interessados em inscrever o 

seu educando, a inscrição é gratuita; 

Os funcionários do ACP usufruirão de uma redução na 

mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

3 Irmãos inscritos  – 20% desconto no valor da mensalidade 

http://www.facebook.com/pages/NUCASE-Contabilidade-e-Assist%C3%AAncia-Fiscal/124300610966803
http://www.facebook.com/pages/NUCASE-Contabilidade-e-Assist%C3%AAncia-Fiscal/124300610966803
http://www.facebook.com/pages/NUCASE-Contabilidade-e-Assist%C3%AAncia-Fiscal/124300610966803
http://www.nucase.pt/
http://excelfisiocare.com/
mailto:info@excelsportsnfisio.com
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 Para os encarregados de educação que estejam interessados em 
inscrever o seu educando: 
A inscrição é gratuita; 

10% desconto no valor da mensalidade 

 

 Para os encarregados de educação que estejam interessados em 
inscrever o seu educando: 
A inscrição é gratuita; 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

3 Irmãos inscritos  – 20% desconto no valor da mensalidade 

 Benefícios para os colaboradores do Grupo PT: 

Os colaboradores que estejam interessados em inscrever o seu 

educando, a inscrição é gratuita; 

Os colaboradores usufruirão de uma redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 
 

 10% desconto no valor da mensalidade 

 

Benefícios: 

Os clientes do Santander Totta que estejam interessados em 

inscrever o seu educando, a inscrição é gratuita; 

50% de Desconto na primeira mensalidade; 

Mencionar o Programa Descontos Santander Totta no acto da 

reserva; 

 Benefícios para os funcionários da Garland: 

Os funcionários da Garland que estejam interessados em 

inscrever o seu educando, a inscrição é gratuita; 

Os funcionários da Garland usufruirão de uma redução na 

mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

3 Irmãos inscritos  – 20% desconto no valor da mensalidade 
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 Benefícios para os associados/funcionários da GBES: 

Os associados/funcionários que estejam interessados em 

inscrever os seus educandos, se inscreverem dois a inscrição do 

2º irmão é gratuita; 

Os associados/funcionários usufruirão de uma redução na 

mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 Benefícios para os associados do STEC: 

Os associados que estejam interessados em inscrever os seus 

educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 

gratuita; 

Os associados usufruirão de uma redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 Benefícios para os funcionários Grupo Desportivo: 
Os funcionários/membros que estejam interessados em inscrever 
os seus educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 
gratuita; 
Os funcionários usufruirão de uma redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 Benefícios para os funcionários/membros do SISEP: 
Os funcionários/membros que estejam interessados em inscrever 
os seus educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 
gratuita; 
Os funcionários usufruirão de uma redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 

Benefícios para os funcionários da NUCASE: 
Os funcionários que estejam interessados em inscrever os seus 
educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 
gratuita; 
Os funcionários usufruirão de uma redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 Benefícios para os colaboradores do SEPLEU: 
Os funcionários/membros que estejam interessados em inscrever 
os seus educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 
gratuita; 
Os funcionários/membros usufruirão de uma redução na 
mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 Benefícios para os colaboradores do SBSI: 
Os funcionários/sócios que estejam interessados em inscrever os 
seus educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 
gratuita; 
Os funcionários/sócios usufruirão de uma redução na 
mensalidade: 
1 Irmão inscrito –  15% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos –  20% desconto no valor da mensalidade 
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 Benefícios para os colaboradores do STPFSA: 

Os funcionários/membros que estejam interessados em inscrever 

os seus educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 

gratuita; 

Os funcionários/membros usufruirão de uma redução na 

mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 Os beneficiários do SAMS/QUADROS e colaboradores do 
SNQTB que estejam interessados em inscrever os seus 
educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 
gratuita; 
Os beneficiários dos SAMS/QUADROS e colaboradores do 
SNQTB usufruirão de uma redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 Benefícios para os colaboradores da SINAPSA: 
Os funcionários/membros que estejam interessados em inscrever 
os seus educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 
gratuita; 
Os funcionários/membros usufruirão de uma redução na 
mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 Benefícios para os colaboradores do STAS: 
Os funcionários/sócios que estejam interessados em inscrever os 
seus educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 
gratuita; 
Os funcionários/sócios usufruirão de uma redução na 
mensalidade: 
1 Irmão inscrito –  15% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos –  20% desconto no valor da mensalidade 

 Benefícios para os colaboradores da ANPA: 
Os funcionários/membros que estejam interessados em inscrever 
os seus educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 
gratuita; 
Os funcionários/membros usufruirão de uma redução na 
mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 

Benefícios para os colaboradores da Accenture: 
Os colaboradores que estejam interessados em inscrever os seus 
educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 
gratuita; 

Os colaboradores usufruirão de uma redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 Benefícios para os associados/colaboradores da Ordem dos 
Farmacêuticos: 
Inscrição gratuita. 
Na mensalidade serão praticados os seguintes descontos: 
1 Educando – mensalidade com o valor 10% desconto 
2 Educandos – mensalidade com o valor de 15% desconto 

Possibilidade de experimentar uma semana de treinos totalmente 

gratuita e não vinculativa 
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 Benefícios para os membros/funcionários da Ordem dos 

Economistas: 
Os membros/funcionários que estejam interessados em inscrever 
os seus educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 
gratuita; 

Os membros/funcionários usufruirão de uma redução na 

mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 Os funcionários do Grupo Desportivo beneficiam de descontos 

para os seus educandos. 
Benefícios para os funcionários do BPI: 
Os funcionários que estejam interessados em inscrever os seus 
educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 
gratuita; 

Os funcionários usufruirão de uma redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 Benefícios para os funcionários da empresa: 

Os funcionários que estejam interessados em inscrever os seus 

educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 

gratuita; 

Os funcionários usufruirão de uma redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 Benefícios para os Sócios/Funcionários do Health Club Cascais: 
Os funcionários/sócios que estejam interessados em inscrever os 
seus educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 
gratuita; 

Os funcionários/sócios usufruirão de uma redução na 

mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 Os funcionários, colaboradores e reformados do banco que 
estejam interessados em inscrever os seus educandos, se 
inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é gratuita; 
Os funcionários usufruirão de uma redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 
2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 Descontos: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 
3 Irmãos inscritos  – 20% desconto no valor da mensalidade 
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 Benefícios para os associados/funcionários da ANTF: 

Os associados/funcionários que estejam interessados em 

inscrever os seus educandos, se inscreverem dois a inscrição do 

2º irmão é gratuita; 

Os associados/funcionários usufruirão de uma redução na 

mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

 Descontos Plano A: 
Inscrição gratuita aos funcionários, familiares e clientes no valor 
de 25€; 
Desconto de 15%sobre o P.V.P nos seguintes serviços: 
    a. Explicações Individuais; 
    b. Salas de Estudo Acompanhado até ao 2º ciclo; 
    c. Psicopedagogia; 
    d. Workshops para crianças e encarregados de educação. 
Desconto de 50€ no curso de Formação Inicial de Formadores 
para pais e encarregados de educação dos vossos alunos. 
 
Descontos Escola Artur Taira: 
Inscrição gratuita aos funcionários, familiares e clientes da Plano 
A; 
 
Redução na mensalidade a todos os funcionários, familiares e 
clientes nos seguintes termos: 
    a. 1 Irmão inscrito – 10% desconto no valor da mensalidade    
b. 2 Irmãos inscritos - 15% desconto no valor da mensalidade 
    c. 3 Irmãos inscritos - 20% desconto no valor da mensalidade 

 Descontos Escola Artur Taira: 
Inscrição gratuita aos funcionários, familiares e clientes da 
Numbers Mania; 
 
Redução na mensalidade a todos os funcionários, familiares e 
clientes nos seguintes termos: 
 
    a. 1 Irmão inscrito – 10% desconto no valor da mensalidade    
b. 2 Irmãos inscritos - 15% desconto no valor da mensalidade 
    c. 3 Irmãos inscritos - 20% desconto no valor da mensalidade  
 
Descontos Numbers Mania: 
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 Benefícios para os funcionários e familiares do Clube BBVA: 
Os funcionários e familiares que estejam interessados em 
inscrever os seus educandos, a inscrição é gratuita; 
Os funcionários e familiares usufruirão de uma redução na 
mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

3 Irmãos inscritos  – 20% desconto no valor da mensalidade 

 Benefícios para os funcionários, familiares e clientes do clickpc: 
Os funcionários, familiares e clientes que estejam interessados 
em inscrever os seus educandos, a inscrição é gratuita; 
Os funcionários, familiares e clientes usufruirão de uma redução 
na mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 

3 Irmãos inscritos  – 20% desconto no valor da mensalidade 

 
Descontos clickpc: 
- 20% de desconto nos serviços gerais na nossa loja; 
- 15% de desconto nos serviços em laboratório; 
- 10% de desconto em consumíveis; 
- 10% de desconto em hardware. 

 - Os associados da AOFA e familiares diretos que estejam 
interessados em inscrever o(s) seu(s) educando(s), a inscrição é 
gratuita; 
- Os associados da AOFA e familiares diretos usufruirão de uma 
redução na mensalidade: 
1 Irmão inscrito – 10% desconto sobre o valor da mensalidade 
(oferta não válida para frequência de uma vez por semana) 
2 Irmãos inscritos – 15% desconto sobre o valor da mensalidade 
(oferta não válida para frequência de uma vez por semana) 
3 Irmãos inscritos – 20% desconto sobre o valor da mensalidade 
(oferta não válida para frequência de uma vez por semana) 

- Os associados da AOFA e familiares diretos têm a possibilidade 

de experimentar uma semana de treinos totalmente gratuita e não 

vinculativa. 

 Os associados da AP EB1 Conde Ferreira que estejam 
interessados em inscrever o(s) seu(s) educando(s), a inscrição é 
gratuita; 
Os associados da AP EB1 Conde Ferreira usufruirão de uma 
redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito  – 10% desconto no valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos  – 15% desconto no valor da mensalidade 
3 Irmãos inscritos  – 20% desconto no valor da mensalidade 

Os associados da AP EB1 Conde Ferreira têm a possibilidade de 

experimentar uma semana de treinos totalmente gratuita e não 

vinculativa. 
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 Os funcionários e seus familiares da Teleperformance Portugal 
que estejam interessados em inscrever o(s) seu(s) educando(s), a 
inscrição é gratuita; 
Os funcionários e seus familiares da Teleperformance Portugal 
usufruirão de uma redução na mensalidade: 
1 Irmão inscrito – Redução de 10% desconto sobre o valor da 
mensalidade 
2 Irmãos inscritos – Redução de 15% desconto sobre o valor da 
mensalidade 

3 Irmãos inscritos – Redução de 20% desconto sobre o valor da 

mensalidade  

Os funcionários e seus familiares da Teleperformance Portugal 

têm a possibilidade de experimentar uma semana de treinos 

totalmente gratuita e não vinculativa. 

 Os associados e familiares que estejam interessados em 
inscrever os seus educandos, a inscrição é gratuita; 
 
Os funcionários e familiares usufruirão de uma redução na 
mensalidade: 
1 Irmão inscrito – Redução de 10% desconto sobre o valor da 
mensalidade 
2 Irmãos inscritos – Redução de 15% desconto sobre o valor da 
mensalidade 

3 Irmãos inscritos – Redução de 20% desconto sobre o valor da 

mensalidade  

 Os trabalhadores do Grupo da Tranquilidade e seus familiares 

que estejam interessados em inscrever o(s) seu(s) educando(s), a 

inscrição é gratuita; 

Os trabalhadores do Grupo da Tranquilidade e seus familiares 

usufruirão de uma redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito – Mensalidade com a redução de 10% desconto 

sobre o valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos - Mensalidade com a redução de 15% desconto 

sobre o valor da mensalidade 

3 Irmãos inscritos – Mensalidade com a redução de 20% 

desconto sobre o valor da mensalidade 

 Os encarregados de educação que estejam interessados em 

inscrever o(s) seu(s) educando(s), a inscrição é gratuita; 

Os alunos da Amazing Kids usufruirão de uma redução na 

mensalidade: 

1 Irmão inscrito – Mensalidade com a redução de 10% desconto 

sobre o valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos - Mensalidade com a redução de 15% desconto 

sobre o valor da mensalidade 

3 Irmãos inscritos – Mensalidade com a redução de 20% 

desconto sobre o valor da mensalidade 

Os alunos da Amazing Kids têm a possibilidade de experimentar 

uma semana de treinos totalmente gratuita e não vinculativa. 

Em contra-partida a Amazing Kids oferece:50% de desconto na 

inscrição 
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5% de desconto nas mensalidades 

 Os funcionários/membros/alunos e seus familiares da Smart 

Minds que estejam interessados em inscrever os seus 

educandos, se inscreverem dois a inscrição do 2º irmão é 

gratuita; 

Os funcionários/membros/alunos da Smart Minds usufruirão de 

uma redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito – Mensalidade com o valor de 10% desconto 

2 Irmãos inscritos – Mensalidade com o valor de 15% desconto 

3 Irmãos inscritos – Mensalidade com o valor de 20% desconto 

Os funcionários/membros/alunos e seus familiares da Smart 

Minds têm a possibilidade de experimentar uma semana de 

treinos totalmente gratuita e não vinculativa. 

 Os membros e trabalhadores da Ordem dos Enfermeiros que 

estejam interessados em inscrever os seus educandos, se 

inscreverem dois a inscrição do 2º irmão e seguintes é gratuita; 

Os membros e trabalhadores da Ordem dos Enfermeiros 

usufruirão de uma redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito – Mensalidade com o valor de 10% desconto 

2 Irmãos inscritos – Mensalidade com o valor de 15% desconto 

3 ou mais irmãos inscritos – Mensalidade com o valor de 20% 

desconto 

Os educandos dos membros e trabalhadores da Ordem dos 

Enfermeiros têm a possibilidade de experimentar uma semana de 

treinos totalmente gratuita e não vinculativa. 

 Os trabalhadores do Grupo da Fidelidade (e ex-trabalhadores) e 

seus familiares que estejam interessados em inscrever o(s) seu(s) 

educando(s), a inscrição é gratuita; 

Os trabalhadores do Grupo da Fidelidade (e ex-trabalhadores) e 

seus familiares usufruirão de uma redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito – Mensalidade com a redução de 10% desconto 

sobre o valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos – Mensalidade com a redução de 15% 

desconto sobre o valor da mensalidade 

3 Irmãos inscritos – Mensalidade com a redução de 20% 

desconto sobre o valor da mensalidade 

Os trabalhadores do Grupo Fidelidade (e ex-trabalhadores) e 

seus familiares têm a possibilidade de experimentar uma semana 

de treinos totalmente gratuita e não vinculativa. 
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 Os associados da APEE Carcavelos que estejam interessados 

em inscrever o(s) seu(s) educando(s), a inscrição é gratuita; 

Os associados da APEE Carcavelos usufruirão de uma redução 

na mensalidade: 

1 Irmão inscrito – Mensalidade com o valor de 10% desconto 

2 Irmãos inscritos – Mensalidade com o valor de 15% desconto 

3 Irmãos inscritos – Mensalidade com o valor de 20% desconto 

Os associados da APEE Carcavelos têm a possibilidade de 

experimentar uma semana de treinos totalmente gratuita e não 

vinculativa. 

 Os associados e familiares/netos do STE que estejam 

interessados em inscrever o(s) seu(s) educando(s)/neto(s), a 

inscrição é gratuita; 

Os associados e familiares/netos do STE usufruirão de uma 

redução na mensalidade: 

Uma criança inscrita – Mensalidade com a redução de 10% 

desconto sobre o valor da mensalidade 

Duas crianças (irmãos) inscritas – Mensalidade com a redução de 

15% desconto sobre o valor da mensalidade 

Três crianças (irmãos) inscritas – Mensalidade com a redução de 

20% desconto sobre o valor da mensalidade 

Os associados e familiares/netos do STE têm a possibilidade de 

experimentar uma semana de treinos totalmente gratuita e não 

vinculativa. 

 Os Colaboradores do Grupo Brisa que estejam interessados em 

inscrever o(s) seu(s) educando(s), a inscrição é gratuita; 

Os Colaboradores do Grupo Brisa usufruirão de uma redução na 

mensalidade: 

Uma criança inscrita – Mensalidade com a redução de 10% 

desconto sobre o valor da mensalidade 

Duas crianças (irmãos) inscritas – Mensalidade com a redução de 

15% desconto sobre o valor da mensalidade 

Três crianças (irmãos) inscritas – Mensalidade com a redução de 

20% desconto sobre o valor da mensalidade 

Os Colaboradores do Grupo Brisa têm a possibilidade de 

experimentar uma semana de treinos totalmente gratuita e não 

vinculativa. 
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 Os associados e familiares do Sindicato Nacional da Policia que 

estejam interessados em inscrever o(s) seu(s) educando(s), a 

inscrição é gratuita; 

Os associados e familiares do Sindicato Nacional da Policia 

usufruirão de uma redução na mensalidade: 

Uma criança inscrita – Mensalidade com a redução de 10% 

desconto sobre o valor da mensalidade 

Duas crianças (irmãos) inscritas – Mensalidade com a redução de 

15% desconto sobre o valor da mensalidade 

Três crianças (irmãos) inscritas – Mensalidade com a redução de 

20% desconto sobre o valor da mensalidade 

Os associados e familiares do Sindicato Nacional da Policia têm a 

possibilidade de experimentar uma semana de treinos totalmente 

gratuita e não vinculativa. 

 Os associados e familiares da Associação de Pais Escola do 

Murtal que estejam interessados em inscrever o(s) seu(s) 

educando(s), a inscrição é gratuita; 

Os associados e familiares da Associação de Pais Escola do 

Murtal usufruirão de uma redução na mensalidade: 

Uma criança inscrita – Mensalidade com a redução de 10% 

desconto sobre o valor da mensalidade 

Duas crianças (irmãos) inscritas – Mensalidade com a redução de 

15% desconto sobre o valor da mensalidade 

Três crianças (irmãos) inscritas – Mensalidade com a redução de 

20% desconto sobre o valor da mensalidade 

Os associados e familiares da Associação de Pais Escola do 

Murtal têm a possibilidade de experimentar uma semana de 

treinos totalmente gratuita e não vinculativa. 

 Os trabalhadores e associados da Ordem dos Engenheiros e 

seus familiares que estejam interessados em inscrever o(s) seu(s) 

educando(s), a inscrição é gratuita; 

Os trabalhadores e associados da Ordem dos Engenheiros e 

seus familiares usufruirão de uma redução na mensalidade: 

1 Irmão inscrito – Mensalidade com a redução de 10% desconto 

sobre o valor da mensalidade 

2 Irmãos inscritos – Mensalidade com a redução de 15% 

desconto sobre o valor da mensalidade 

3 Irmãos inscritos – Mensalidade com a redução de 20% 

desconto sobre o valor da mensalidade 

Os trabalhadores e associados da Ordem dos Engenheiros e 

seus familiares têm a possibilidade de experimentar uma semana 

de treinos totalmente gratuita e não vinculativa. 
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